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A ação de extensão Estação Cidadania é um programa de rádio que tem como objetivo informar e divulgar 

as ações de extensão realizadas pela Universidade, a partir das relações interinstitucionais e sociais, com foco em 

Educação, Direitos Humanos e Cidadania, promovendo uma reflexão sobre temas transversais contemporâneos e o 

papel social da Universidade. O projeto é coordenado e produzido pelo Departamento de Educação e 

Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS (DEDS), em formato de entrevista e veiculado na 

Rádio da Universidade, 1080 AM, nas quintas-feiras, às 13 horas. 

Toda semana são convidados extensionistas da Universidade, lideranças da sociedade ou docentes para 

falar sobre alguma ação de extensão, pontuando objetivos, alcance, demandas e conquistas que esse projeto possui. 

O programa visa informar a comunidade acadêmica e sociedade sobre os projetos de extensão promovidos pela 

universidade e experiências cidadãs que se articulam com a instituição, bem como refletir de que forma essas 

atividades podem dialogar com a população e realimentar o fluxo do conhecimento na UFRGS. O Procurador do 

Estado do Rio Grande do Sul Jorge Terra, por exemplo, em entrevista sobre o Seminário Judiciário e Igualdade 

Racial, retratou os avanços na legislação brasileira quanto ao acesso à justiça pela população negra. Em outra 

ocasião, o professor Nicolas Maillard, Secretário de Relações Internacionais, tratou sobre o processo de 

internacionalização da extensão universitária. 

O programa estrutura-se em três momentos: entrevista com o convidado, depoimentos referentes a uma 

questão chave do programa e uma música que possui alguma ligação com o tema da semana. Os depoimentos são 

gravados por pessoas da comunidade acadêmica ou não, sem a necessidade de afinidade com o tema: este é o 

momento em que o público pode se manifestar e contribuir com a sua opinião.  

Os técnicos do Departamento, junto com a bolsista, definem a pauta e planejam o cronograma dos 

programas, que normalmente é estruturado com atividades que estão sendo desenvolvidas no momento. Para esse 

ano, está prevista a produção de 30 programas que após a difusão na rádio, são disponibilizados no site do DEDS*. 

Essa bolsa proporciona uma grande oportunidade para o estudante evoluir tanto profissionalmente, quanto 

pessoalmente. O bolsista tem a possibilidade de praticar os ensinamentos que aprende no curso de jornalismo: como 

conduzir uma entrevista, como se portar diante da fonte, como fazer a produção e edição de programas, entre outras 

funções. Participar, desse modo, de um projeto de extensão da Universidade possibilita ao estudante conhecer outras 

realidades e ciências. É aprender a ter consciência que o mundo é diverso e que nós precisamos estar atentos a todos 

que a ele pertencem. Poder noticiar, então, as ações de extensão da UFRGS, através do jornalismo, é muito 

enriquecedor.   

 

* https://plone.ufrgs.br/deds/programas-e-acoes/estacao-cidadania 

 


